ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 1 9 / říjen – prosinec 201 7)

Městská knihovna
Jablonec nad Nisou, p.o.

Dolní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou
www.knihovna.mestojablonec.cz
https://www.facebook.com/mkjbc
oddělení pro dospělé čtenáře: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
progr. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479
oddělení pro dospělé čtenáře :

pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
oddělení pro děti a mládež:
deti@knihovna.mestojablonec.cz
studovna :
studovna@knihovna.mestojablonec.cz
multimediální oddělení:
multimedialni@knihovna.mestojablonec.cz
programové a audiovizuální oddělení:
video@knihovna.mestojablonec.cz
ředitel :
reditel@knihovna.mestojablonec.cz
městské pobočky:

Mšeno
e-mail: pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel.: 604 966 649
Kokonín
e-mail: pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin
Janovská
e-mail: pobockajanovska@seznam.cz
Skype: knihovna.janovska
Šumava
e-mail: pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel.: 774 722 938

Foto: Milan Bajer

hlavní budova :

oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí
zavřeno
Úterý
9:00 – 1 8.00 hod.
Středa
9:00 – 1 7.00 hod.
Čtvrtek
9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek
9:00 – 1 7.00 hod.
oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý
1 2:30 – 1 7:00 hod.
Středa
1 2:30 – 1 7:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Pátek 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí
8:00 – 1 8:00 hod.
Úterý
8:00 – 1 8:00 hod.
Středa
8:00 – 1 8:00 hod.
Čtvrtek
8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek
8:00 – 1 8:00 hod.
městské pobočky:

Mšeno: Úterý
Kokonín: Středa
Janovská: Úterý
Šumava: Čtvrtek

1 2:00 – 1 7:00 hod.
1 0:00 – 1 7:00 hod.
1 3:30 – 1 5:30 hod.
1 3:45 – 1 7:00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení čtenáři,
uběhly tři měsíce a my vám opět
předkládáme nové číslo našeho
elektronického čtvrtletníku.
Prázdninové měsíce byly tentokrát
u nás ve znamení drobných
rekonstrukčních prací v půjčovnách
a na chodbách, měnil se koberec,
lakovaly parapety, malovaly chodby.
S příchodem podzimních měsíců jsme pro vás opět připravili
pravidelné akce - Týden knihoven a literární soutěž. Nejen o tom,
ale samozřejmě o celé řadě dalších, ať už proběhlých
či plánovaných aktivitách, se dočtete na následujících stránkách.
Přejeme vám prosluněný podzim!

Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Příští číslo vyjde: 4. ledna 201 8

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU

Během měsíce dubna letošního roku jsme přešli na novou podobu
našich webových stránek. Zachovány zůstaly všechny složky, části
a oddíly původního webu, změnilo se však jejich rozložení na stránce.
Snažili jsme se, aby byl web přehlednější a důležité informace byly
snadno dohledatelné. Na webu najdete naši otevírací dobu, kontakty,
informace o jednotlivých odděleních, službách, akcích, novinkách,
soutěžích, naše tipy na knihy, CD a DVD, nechybí ani pravidelná
anketní otázka, kalendář akcí či přehled knihoven regionu. Jednou
z důležitých funkcí webu je i přístup do online katalogu a čtenářského
konta. Pro milovníky sociáních sítí nechybí odkaz na náš profil
na facebooku.
Pro zahraniční návštěvníky jsou stránky přístupné v jazykových
mutacích, zkrácená verze webu je přeložena do angličtiny a němčiny.

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

DATABÁZE KNIH
Na konci června došlo k propojení našeho katalogu s portálem
databazeknih.cz, a tak naši čtenáři získávají přístup k hodnocení titulů
z portálu, který od prosince 2008 shromažďuje informace o oficiálních
knihách a jejich autorech. Na jeho stránkách najdete také uživatelská
hodnocení a komentáře, recenze, bazar knih, žebříčky, literární
novinky a mnoho dalšího.

Pokud uživatel našeho online katalogu klikne na číslo hodnocení
titulu pod obrázkem obálky, bude přesměrován na portál
Databazeknih.cz. Zde si kromě nakladatelských údajů může přečíst
recenze, které ke knize vložili ostatní čtenáři, přímo z portálu má
možnost si knihu koupit v tištěné, v některých případech
i elektronické podobě. Nákupy lze realizovat přes portály Heureka
a Alza.
Pokud je kniha součástí vícesvazkové série, jsou jednotlivé tituly
propojené, takže čtenář ihned vidí, které k sobě patří a v jakém
pořadí vyšly.

ZBIGNIEW CZENDLIK, MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Zbigniewa Czendlika nejspíš není třeba nijak
výrazně představovat. Jak už jeho jméno
napovídá, nenarodil se v Čechách, nýbrž
v roce 1 964 v Polsku. Tam také strávil dětství
a dospívání, školní léta, několik let v semináři
a také tam získal svou první pracovní
zkušenost. Do Čech přijel na církevní výpomoc
a už tady zůstal. V současnosti působí
v Lanškrouně, ale z médií jej zná celá
republika. Je oblíbený pro svůj vtip a nadhled
týkající se náboženských otázek, přesto je plně
loajální církvi a pokorný před Bohem.
Czendlik, Zbigniew,
Zahradníková, Markéta.
Postel hospoda kostel.
1 . vyd.
Praha, Argo, 201 6. 269 s.
978-80-257-1 91 8-3

Kniha Postel hospoda kostel, kterou vydalo
nakladatelství Argo, je rozdělena do dvanácti
kapitol. Dalo by se říci, že prvních sedm kapitol
líčí Czendlikův život v Polsku od narození
až do příchodu do Čech. Zbývajících pět
obsáhlejších kapitol je už více o samotném
knězi a jeho názorech na různé situace.

V knize autor píše o tom, jak vidí sám sebe a jak ho vnímá jeho okolí,
mluví o svém vztahu k Bohu, o tom, jaké to je být knězem, jaký je jeho
úděl, co od něj lidé očekávají a chtějí. Mimo jiné kniha přibližuje
i praktický život fary a farníků. Závěrečné kapitoly budou asi nejvíce
splňovat původní očekávání člověka, který si chce přečíst vyprávění
kněze katolické církve.
Kniha je rozhodně přínosným náhledem do života kněze v dnešní
době. Některé výklady Bible mohou snadno zaujmout i nevěřícího,
jiné zas mohou mnohé věřící pohoršit, nebo od víry zrazovat. Navíc
čtenáře možná překvapí, jak kritický je v závěru knihy Zbigniew
Czendlik k ženám a k lidským poměrům.
Na nejpalčivější otázky, které k církvi lidé mají, jim tato kniha neodpoví,
a možná je to trochu škoda. Na druhou stranu je kniha pohodovým
čtením, které zbytečně žádné situace nehrotí a potěší jak ateisty,
tak věřící.
Zdroj:

http://www.klubknihomolu.cz/1 35499/neni-knez-jakoknez/

REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI

JINDŘIŠKA KRATSCHMAROVÁ
Jablonecká rodačka Jindřiška
Kratschmarová začala psát
knihy pro děti několik týdnů
po tom, co opustila natrvalo
zaměstnání. Napadla ji
myšlenka vymyslet a napsat
pár vlastních pohádek
pro svého malého vnoučka.
Vytáhla ze skříně starý psací
stroj a začala psát pohádkové
příběhy o čertech, vodnících, dracích a ježibabách, zkrátka
o bytostech z klasických pohádek svého dětství. Snad to bylo proto,
že těm dnešním, převážně překladovým moderním pohádkám, plných
divokých zápletek a často i násilí, řada z nás nerozumí a nelíbí se jim.
Nepovznášejí lidského ducha a nerozvíjejí smysl pro krásno
a spravedlnost, ale spíše probouzejí vnitřní skrytou agresi.
Inspirace k autorce přichází v rozdílnou dobu a na různých místech.
Potřebuje k tomu dobrou duševní pohodu. Tak třeba ve vlaku nebo
v autobusu při monotónním kodrcání a pohledu z okna na ubíhající
krajinu. Jindy na procházce v lese, na houpačce v zahradě nebo
doma v peřinách.
Ráda přijímá pozvání do městských knihoven a základních škol, kde
si s dětmi prvních až čtvrtých tříd povídá o tom, jak se tvoří kniha,
a pak si několik pohádek podle jejich vlastního výběru společně
přečtou.

DROBNÉ ÚPRAVY V PŮJČOVNÁCH
Čas prázdnin a letního provozu jsme letos využili k drobným úpravám
interiéru knihovny.

STALO SE V KNIHOVNĚ

Na oddělení pro dospělé čtenáře proběhla výměna koberce
a lakování části vnitřních parapetů oken. Ve vstupní hale,
na schodišti a v předsálí ve druhém patře se malovalo.

Pro mladší čtenáře jsme v oddělení pro děti a mládež tematicky
roztřídili knížky, které jsou pro ně určené. Nadále jsou označeny
žlutým (příběhy pro menší děti) a červeným (pohádky) proužkem,
navíc jsou ale na hřbetě doplněny piktogramem, který značí, o čem
kniha pojednává. Na regále tak vedle sebe můžete najít např. pohádky
o dracích, princeznách nebo třeba příběhy o krtečkovi, pejscích
či hmyzu. Kategorií je samozřejmě víc a podle prvních reakcí našich
malých čtenářů a jejich rodičů to bylo rozhodnutí správné. Dětem se
nyní lépe hledají knížky s jejich oblíbenými postavičkami.

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Jako každý rok, tak i letos jsme se zapojili do oslav Dne evropského
dědictví. V sobotu 1 6. září 201 7 jsme od devíti hodin otevřeli naše
oddělení pro děti a mládež, ve kterém bylo umístěno stanoviště rodinné
poznávací trasy. My jsme však ještě navíc nabízeli návštěvníkům
možnost prvoregistrace zdarma a plnění zábavných úkolů.
Novinkou letošní akce byla komentovaná procházka, organizovaná
sdružením Plac Jablonec, která účastníky provedla veřejným prostorem
a upozornila na umělecké objekty, které se v něm nacházejí. Naše
knihovna má hned jednu takovou plastiku ve vestibulu budovy, proto
i tam účastníci akce zavítali.
Jablonecká přehrada se letos stala inspirací pro upomínkovou ražbu.
Její motiv ztvárnil student Střední umělecko-průmyslové školy
v Jablonci nad Nisou David Lejsek. Minci mohli získat všichni účastníci
poznávací úkolové trasy jako odměnu v cíli.
Pro odpolední čas jsme v našem audiovizuálním sále připravili
přednášku Ivana Rouse ze Severočeského muzea v Liberci o vodních
dílech na tocích Liberecka a Jablonecka. Letošní motto akce "památky
a příroda" jsme tím vrchovatě naplnili.

STALO SE V KNIHOVNĚ

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA
Regionální výbor SKIP Libereckého kraje
uspořádal (nejen) pro knihovníky dne
23. září 201 7 již tradiční literární vycházku.
Letošním cílem se stala naučná stezka
manželů Scheybalových. Bohužel,
předpověď počasí nevěstila nic hezkého
a skutečnost pak nepříznivou předpověď
postupně potvrdila.
Naši vycházku jsme zahájili
v Jablonci nad Nisou návštěvou Domu
Jany a Josefa V. Scheybalových
a vyslechli si krátký výklad o životě
a působení těchto osobností v našem
regionu. Další zastávkou byla Městská
knihovna v Rychnově u Jablonce nad
Nisou, kde jsme strávili příjemné chvíle
spojené s vyprávěním o zajímavostech
Rychnova i aktivitách samotné knihovny.
Odtud jsme pak už vyrazili na stezku
a postupně procházeli jednotlivými
zastaveními. Přestože nám počasí nepřálo,
prožili jsme i tak příjemný den, neboť jsme
jej strávili v přátelském duchu, pohodě
a neformálním povídáním.
Jana a Josef V. Scheybalovi patří
k nejvýznamnějším osobnostem Jablonce
nad Nisou, jejichž význam překračuje
hranice města i Libereckého kraje.
Věnovali se národopisu, lidové kultuře,
památkové péči, místopisu a regionální
historii. Pokračovali v rodinné sběratelské
tradici a dokázali vytvořit pozoruhodné
umělecké sbírky a obsáhlou knihovnu.
Josef V. Scheybal byl výborným kreslířem
a talentovaným ilustrátorem. Díky němu
a jeho manželce má Liberecký kraj obsáhlý
vědecký a umělecký dokument zachycující
jeho památky lidového umění, krajinu
i přírodu.

AKCE V KNIHOVNĚ

PRÁVĚ PROBÍHÁ...

Studia se mohou účastnit posluchači:
* občané České republiky
* důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má
nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci
Rozvrh našich přednášek:
26. září 201 7 - úvodní hodina
1 0. října 201 7
24. října 201 7
7. listopadu 201 7
21 . listopadu 201 7
5. prosince 201 7
Vždy v úterý od 1 4:00 do 1 5:1 5 hodin!

VÝSTAVA FOTOKLUBU NEKRAS

AKCE V KNIHOVNĚ

Od září 201 7 představujeme
na schodech fotografie Jiřího Bičiště,
Antonína Podlipného, Jiřího Smejkala
a Vratislava Svatoše z jabloneckého
fotoklubu Nekras.
Výstava je přístupná v otevírací době
naší knihovny.
Fotoklub Nekras byl založen v roce
1 996. Zakládajícími členy byli Jiří
Bičiště a Karel Rakušan, který později
odešel z Jablonce a založil fotoklub
v Olomouci. V současnosti má
fotoklub 11 aktivních členů.

TÝDEN KNIHOVEN 2017

Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou
Na první říjnový týden připadá již
21 . ročník celostátní akce Týden
knihoven, kterou pravidelně vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP).
Letošní téma zní:
Čteme s mámou, čteme s tátou,
čteme s knihovnou
A jaké akce jsme si pro vás připravili?
Nabídneme vám rodinnou prvoregistraci zdarma, na pobočkách
rovněž bezplatné prvoregistrace pro nové čtenáře.
Vyřazené knihy budeme prodávat za 1 ,- Kč/kus.
Pro děti z mateřské školky jsme připravili hravé cvičení jógy
v prostředí naší knihovny.
A samozřejmě nechybí další akce, určené pro širší veřejnost.

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME...

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Štěstí samo nepřijde, pojďme mu tedy naproti!
Naše knihovna a Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásily
1 7. ročník literární soutěže, letos na téma:
ŠTĚSTÍ SAMO NEPŘIJDE, POJĎME MU TEDY NAPROTI!

AKCE V KNIHOVNĚ

Akce je určena pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ a odborných
učilišť, ale i pro dospělé.
Svoje pohádky, básničky, úvahy, povídky atd. zasílejte na e-mailovou
adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo přineste osobně.
Uzávěrka je 1 3. listopadu 201 7.
Vyhodnocení proběhne v prvním týdnu v prosinci.
Informace podá: Dana Foltýnová, tel: 603 991 505, 484 846 353,
více na www.knihovna.mestojablonec.cz

ZEMŘEL PETR ŠABACH

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

V sobotu 1 6. září 201 7 zemřel po vážné nemoci ve věku šedesáti šesti
let český spisovatel Petr Šabach, známý svými humoristickými romány
a povídkami.
První Šabachovou knihou byla sbírka povídek Jak potopit Austrálii,
vydaná v roce 1 986. O několik let později se stala předlohou pro
muzikál Šakalí léta, na kterém se podílel Šabachův přítel, hudebník
Ivan Hlas. Následovaly mimo jiné knihy Hovno hoří, Opilé banány nebo
Putování mořského koně. Poslední více než dvě desetiletí je vydávalo
nakladatelství Paseka.
Vydané knihy:
Jak potopit Austrálii (1 986)
Hovno hoří (1 994)
Zvláštní problém Františka S. (1 996)
Putování mořského koně (1 998)
Babičky (1 998)
Opilé banány (2001 )
Čtyři muži na vodě (2003)
Ramon (2004)
Občanský průkaz (2006)
Tři vánoční povídky (2007)
Škoda lásky (2009)
S jedním uchem naveselo (2011 )
Máslem dolů (201 2)
Rotschildova flaška (201 4)
A nakonec Vánoce (201 5)
Ocenění autora:
Cena Karla Čapka – cena PEN klubu, předaná 7. ledna 201 6

foto: Michal Mańas

